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2017-2018. õppeaasta II perioodi tegemised
11. november 2017 – 26. jaanuar 2018
2017/18. õppeaastast pool on selja taha jäänud. Reedel, 26. jaanuaril panid õpetajad välja kokkuvõtlikud
hinded II perioodi eest ja ühe ainetunniga õppeainetes poolaastahinded.
Meie väga tublid õpilased on Anabel Meitsar ja Kermo Pukk kolmandast klassist, Kärol Mägi viiendast
klassist ning Gerly Piho seitsmendast klassist, neil on kõik õpitulemused omandatud ja nende ainealaseid
teadmisi on hinnatud suurepäraseks või väga heaks.
Õpilased on tulnud kooli õppima ja meie õpetajad annavad jätkuvalt endast parima, et igaüks võiks olla
parimate õpilaste seas. Õpetajad tagavad, et kõik õpilased saavad omandada nõutavad õpitulemused, et minna
ühest kooliastmest teise ning jätkata õpinguid gümnaasiumis või kutseõppeasutuses.
Oleme jõudnud Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva kuusse. Täitkem see kuu heade tegudega. Palju õnne!

Matemaatikanädal

Jäätmetekke vähendamise nädal

Matemaatikanädal toimus 20.-24. novembril. Nädala
raames toimus erinevaid võistumänge, kiirarvutamise
ja muid põnevaid matemaatikaga seotud võistlusi.
Teisipäeval, 28. novembril toimus autasutamine.
Peaaegu kõik õpilased said tunnustuse osaliseks.
Eriline tänu kuulus neile 42 õpilasele, kes osalesid
nädala jooksul kõikides pakutud tegevustes.

Jäätmetekke vähendamise nädala veebiviktoriinil
(20.-24. novembril 2017) osales 8. klassi võistkond
Neli Pead koosseisus Kerttu Haljaspärg, ErnaHeleene Mölder, Ke Nette Nerva ja Karel
Schattschneider, kes võitsid heade teadmistega meie
koolile vihmaussikompostri. Kokku osales viktoriinil
1786 õpilast 97 Eesti koolist, moodustades 535
võistkonda. Võitjateks valiti parimate tulemustega
seitse võistkonda ja vaid üks võit tuli Põlvamaale.
Siseruumides kasutamiseks mõeldud biolagunevate
jäätmete komposter on palju elevust tekitanud
õppevahend eriti algklasside õpilaste seas.
Õpetaja Irja Kivimägi

Kodanikupäeva tähistamine
Elame põneval ajal. Toimumas on haldusreform ja
selle tulemusel liitusid omavahel Valgjärve vald,
Kanepi vald ja Kõlleste vald. Uus vald moodustab
1/3 Põlvamaast, aga elanike arv jäi natuke alla 5000.
Kodanikupäeva tähistasime esmaspäeval, 27.
novembril. Meile käis kodanikuks olemisest ja
sümboolika olulisusest rääkimas uue Kanepi valla
arendusnõunik Piret Rammul.
Õpilastel oli toredaid küsimusi, mis said ammendava
vastuse. Kõiki õpilasi kutsuti üles osalema valla
sümboolika konkursil.

Jäätmeprogramm Räpinas 3. - 6. klass
11. detsembril 2017 toimus Keskkonnaameti Räpina jäätmeklassis KIKi finantseeritud õppepäev, kus
osalesid 3.-6. klassi õpilased. Keskkonnahariduse spetsialist Mari Kala tegi ülevaate tänapäevase
jäätmekäitluse põhitõdedest: jäätmete tekkest ja sorteerimisest, kogumisest ja veost, materjali taaskasutusest,
biokäitlusest, põletamisest ja ladestamisest. Õpilastel oli võimalus mängida prügi sorteerimise mängu,
tutvuda erinevat liiki prügi näidistega ja taaskasutusse suunatud jäätmetest valmistatud tootenäidistega. Enim
meeldisid prügi sorteerimise mäng, makett prügi ringluse kohta ja õppefilm. Binokulaaride abil vaadeldi
vaimustunult bioloogiliste jäätmete lagundajaid. Sõidul Räpinasse õnnestus näha bussiaknast lähedal põllul
jahti pidavat rebast.
Õpetaja Irja Kivimägi

Päkapikukool

Päkapikukooli lõpetamine

Foto Merike Tamm

Jõulukuu oli kiirete toimetuste aeg nii kodudes kui
ka koolis. Lisaks igapäevasele õppimisele toimus
meil päkapikukool, kus seitsmenda klassi õpilased
õpetasid 1.-4. klassi õpilastele piparkookide
küpsetamist ja kaunistamist, koos kaunistati
küünlaid, valmistati jõulukaarte ja -kaunistusi,
paberkuuskedele
kleebiti
kuivatatud
taimi,
vatipatjadest tehti ingleid, meisterdati paberketti ja
tehti jõuluehteid. Päkapikukooli lõpetanutele anti
vastav tunnistus ja päkapikumüts.

Jõululaat
Jõulukuusse mahtus ka jõululaat, kus sel korral oli
rekordarv müüjaid ja ostjaid, müügiks oli vahvleid,
muffineid,
šefiirikorvikesi,
piparkoogitainast,
piparkooke, iirisemaiust, viineri- ja singipirukaid,
kukekommi ning ehteid ja kosmeetikat.
Igal vahetunnil said õpilased oma müüjaoskused
mängu panna. Ostlemist jagus koolipäeva lõpuni.

Talvekontsert
Talvekontsert toimus 20. detsembril, siis sai piiluda
päkapikupere tegemistesse ja saada osa nende
muredest ja rõõmudest, esinesid väiksemad ja
suuremad laululapsed, tantsukavaga rõõmustasid
noortekeskuse tantsuringi õpilased
ja Tõnu
Naissoo/Priit Aimla „Piiluri lauluga” üllatasid
õpetajad. Kontserdil olid esinemas ka Kanepis
Esteetika- ja Tantsukooli tantsutrennis osalevad
õpilased.

Jõulutrall
Viimasel koolipäeval pidasime maha vahva jõulutralli
koos Jõulutaadi ja Jõulumooriga. Sai tantsitud,
võimeldud ja mängitud. Iga klass sai Jõulutaadilt
kingikoti, selleks tuli lugeda luuletus või esitada laul,
Jõulumoor vaatas, et kõik ikka kaasa loeks ja laulaks.
Saime sel aastal üle pika aja valged jõulud, kui 15.
detsembril lumi maha sadas ja jäi meid rõõmustama
kuni aasta viimaste päevadeni.

Koos Jõulutaadi ja Mooriga võimlemas

Pakke on lunastamas 6. klassi õpilased

Päkapikukooli õpetaja õpilasi juhendamas
Foto Merike Tamm

Talvekontserdi algust ootamas

Kooli sünnipäev
Saverna Põhikool tähistas koolimaja 62. sünnipäeva ja piirkonnas hariduse andmise 232. aastapäeva
Kuigi Liivimaa kindralkuberner George von Browne andis 29. aprillil 1766. aastal välja 13 punktist
koosneva koolipatendi, mis nägi ette kooli asutamise igas vähemalt viie adramaa suuruses mõisas ja
kihelkonnakooli asutamise igas kihelkonnas, loetakse Saverna piirkonnas koolihariduse alguseks aastat 1786,
mil Vana-Piigaste ühes talus alustas tööd 28 õpilasega kool.
1852. aastal valmis Vana-Piigaste koolimaja, selles majas jagati koolitarkust kuni 1955. aasta lõpuni.
Savernasse pidi uus koolimaja valmima küll 01.septembriks 1955, kuid ehitus ei edenenud vajalikus tempos
ja alles peale talvist koolivaheaega - 11. jaanuaril 1956 avati Savernas uus koolihoone, kuhu kolis senine
Vana-Piigaste 7-klassiline kool.
Sama aasta 1. septembril muudeti kool Saverna Keskkooliks.
1960. aastal lõpetas Savernas keskkooli esimene lend ning 1962. aastal viimane, kolmas lend. Kõige
aktiivsemad vilistlased ongi keskkooli lõpetanud, kes seniajani kogunevad igal suvel.
Keskkooli sulgemise põhjuseks oli rajoonide piiride muutmine (kaotati Otepää rajoon) ja Kanepis keskkooli
avamine.
Kool Savernas jätkas 1962. aasta sügisest 8-klassilisena, septembrist 1988 oli kool 9-klassiline ning alates 1.
septembrist 1992 kannab kool Saverna Põhikooli nime.
11. jaanuaril tähistas Saverna Põhikool kooli 62. sünnipäeva aktusega, kus esinesid õpilased ja kooliperet oli
tervitamas vallavalitsuse poolt haridus- ja kultuurinõunik Kerli Koor. Aktust alustasime hümni laulmisega,
seitsmenda klassi õpilased esitasid kooli ajaloost põimiku ja mängiti kooli ajalool põhinevat „Kuldvillakut”.
Peale aktust söödi koos sünnipäevakringlit.

Käsitöönädal
Käsitöönädala võistlused algasid kohe esmaspäeval, mil
lahendati käsitööalaseid sõnasegadikke. Teisipäeval
juhendasid 6. klassi õpilased töötubasid, kus meisterdati
erinevaid asju.
Kolmapäeval oli terves koolimajas orienteerumismäng,
neljapäeval peeti maha lõbus teatevõistlus ja reedel
toimus 3-liikmelistes võistkondades võistuheegeldamine.
Kõigis ettevõtmistes oli palju osalejaid ja poisid olid
sama tublid kui tüdrukud.

Käsitöönädala autasud

Töötoad

Võistuheegeldamine

Võistuheegeldamine

Võistuheegeldamine

Loodusfoto konkurss
Jaanuari algusest kuni jaanuari lõpuni kestab meie
kooli „Loodusfoto konkurss 2018”.
Seni on konkursile esitatud üsna vähe töid, aga need
kõik on väga huvitavad. Veel on mõned päevad
tööde esitamiseks.
Esitada võib loodusega seotud fotosid, mis on tehtud
2017. või 2018. aastal ning mida ei ole juba eelmisele
konkursile esitatud.
Õpetajatest koosnev žürii valib parimad tööd. Sel
aastal kaasame ka kõik õpilased oma lemmiku
valimisse.
Parimate fotode autoritele autasud.

Tulekera

Sisalik

Kristallid

Üheskoos

Mullid

Info
31. jaanuariks oli vaja otsustada valikaine eksami aine. Meie viis lõpetajat valisid kohustuslikele eesti keele
ja matemaatikaeksamile lisaks ühiskonnaõpetuse eksami.
Eksamite edukaks sooritamiseks tuleb nüüd keskenduda õppimisele.
3. klassi tasemetööd:
eesti keeles 24. mail 2018, matemaatikas 29. mail 2018.
6. klassi tasemetööd:
eesti keeles 16. mail 2018, matemaatikas 22. mail 2018.
Põhikooli lõpueksamid:
eesti keele eksam 01. juunil 2018, matemaatika eksam 08. juunil 2018, valikaine eksam 13. juunil 2018.
Eksamite algus kell 10.00.

Gümnaasiumi ühiskatsed toimuvad Tartu linna gümnaasiumides 16. märtsil 2018.

